
 

Pokyny k aplikaci nálepky  
 
 
 
 
 
 
 
Nechte nálepku 24 hodin rozbalenou při pokojové teplotě, abyste umožnili její úplné vyrovnání. Nejdříve si pozorně přečtěte 
tento návod na aplikaci a postupujte podle daných instrukcí. Povrch, na který aplikujete nálepku, například dveře, zeď nebo 
nábytek, musí být čistý, suchý a relativně hladký. Povrchy, který nesplňuje tyto požadavky, je nutné opatřit vhodným podkladem. 
Ideální je oboustranná nebo lehce strukturovaná vinylová tapeta. 
 
Příprava p řed aplikací:  
Pokud má nálepka ochranný film, položte nálepku na stůl ochranným papírem dolů a hadříkem důkladně přetřete ochranný film, 
aby dobře přilnul na nálepku. 
Před aplikací si připravte nůžky. 
 
Aplikace: 

1. nejprve položte nálepku na stůl ochranným papírem dolů. Odlepte asi 20 cm ochranného papíru z jedné strany a 
druhou rukou si mezitím přidržujte nálepku s ochranným filmem. 

2. Odstřihněte 20 cm odlepeného papíru 
3. Aplikujte nálepku na Vámi určené místo aniž byste odstraňovali ochranný film. Aplikujte zatím jen jednu stranu 

nálepky, neodstraňujte zbytek ochranného papíru. 
4. Hadříkem důkladně přetřete aplikovanou část, abyste tak odstranili případné vzduchové bubliny a ujistěte se, zda 

nálepka přilnula správně. 
5. Nyní můžete začít odstraňovat zbytek ochranného papíru, zatímco stále přetíráte nálepku  s ochranným filmem 

hadříkem, abyste zajistili dokonalou aplikaci.  
6. Ještě jednou důkladně přetřete celou nálepku hadříkem a odstraňte tak všechny vzduchové bubliny 
7. Opatrně odstraňte ochranný film ve směru odshora dolů a stále sledujte, zda se neodlepuje i nálepka  

 
Jakmile nálepku aplikujete, už nemůžete její pozici změnit! 
 
Speciální instrukce: 
Může se stát, že nálepka dobře nepřilne na dekorativní tapetu s leskem. Pokud se Vám toto stane, přetřete povrch, na který 
chcete nálepku aplikovat hadříkem navlhčeným v denaturovaném alkoholu, nechte uschnout a poté aplikujte nálepku. 
Denaturovaný alkohol nezničí tapetu. 
 
Nálepku nesmíte čistit rozpouštědlem! 
 
Upozorn ění: 
Nálepka může být aplikována pouze dospělým nebo za dozoru dospělého. Malé části nálepek mohou představovat nebezpečí 
vdechnutí u dětí do 3 let. Nenechávejte výrobek v dosahu dětí do 3 let. 
 
Nálepku můžete odstranit pomocí vysoušeče vlasů. Po sundání nelze nálepku znovu aplikovat. 
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